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Verkoopprijzen

2,0% - 5,0%
prognose begin 2017

3,0% - 6,0%
prognose medio 2017

4,5%
(bijgesteld) advies 2017

Marktwaarde

2,0%- 5,0%
prognose begin 2017

-
prognose medio 2017

4,5%
advies 2017

(nog geen nieuwe cijfers beschikbaar)

Bouwkosten

2,0% - 5,0%
prognose begin 2017

2,0% - 4,0%
prognose medio 2017

3,5%
(ongewijzigd) advies 2017

GWW-kosten

1,0% - 4,0%
prognose begin 2017

1,5% - 4,0%
prognose medio 2017

2,5%
(ongewijzigd) advies 2017

Grondprijzen

2,0% - 5,0%
prognose begin 2017

4,5% - 6,5%
prognose medio 2017

5,5%
(bijgesteld) advies 2017

Grondprijzen
bedrijfsmatig

1,5% - 2,5%
prognose begin 2017

-
prognose medio 2017

2,0%
advies 2017

(nog geen nieuwe cijfers beschikbaar)

Rente

-0,15% 
Euribor - 12 mnd

0,7% 
Staatslening - 10 jr.

2,4% - 3,0%
Hypotheek -  5-10 jr.

Inflatie (CPI)

1,2%
begin 2017

1,4%
2017 t/m Q2
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Waardeontwikkelingen bedrijfsmatig vastgoed

Waardeontwikkeling Bedrijfsruimten o.b.v. transactieprijzen (NVM/ASRE)
Waardeontwikkeling Kantoorruimte o.b.v. transactieprijzen (NVM/ASRE)
Waardeontwikkeling Winkelruimte o.b.v. transactieprijzen (NVM/ASRE)

Prijsontwikkeling bouwkosten

Nieuwbouw woningen; inputprijs index bouwkosten (CBS)
Bouwkostenindex.nl - Nieuwbouw woningen
Aanbestedingsindex - Nieuwbouw woningen
Bouwkostenindex - Utaliteitsbouw
Aanbestedingsindex - Utaliteitsbouw

Prijsontwikkeling grond- weg en waterbouw (GWW):

Renteontwikkeling

6%
5%
4%
3%
2%
1%

-1%
-2%

Hypotheek > 10 jaar
Hypotheek 1 t/m 5 jaar
10 jaar Staatslening

Economische ontwikkeling

Grond- weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex (CBS)
Bouwkostenindex.nl - GWW
Aanbestedingsindex - GWW
Bouwkostenindex.nl - Sloopwerken
Aanbestedingsindex.nl - Sloopwerken

Hypotheek 5 t/m 10 jaar
Hypotheek t/m 1 jaar
12-maands Euribor

Consumenten Prijs Index CBS)
Economische groei o.b.v. BBP (CBS)
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Grondprijsmatrix nieuwbouwwoningen
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 2,0%  2,5%  3,0%  3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5%     6,0%      6,5%     7,0%

-7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0%      7,0%     9,0%    11,0%    13,0%
-5,5% -3,5% -1,5%  0,5% 2,5% 4,5% 6,5%      8,5%   10,5%    12,5%    14,5%
-4,0% -2,0%  0,0%  2,0% 4,0% 6,0% 8,0%    10,0%   12,0%    14,0%    16,0%
-2,5% -0,5%  1,5%  3,5% 5,5% 7,5% 9,5%     11,5%   13,5%    15,5%     17,5%
-1,0%  1,0%  3,0%  5,0% 7,0% 9,0% 11,0%   13,0%   15,0%    17,0%    19,0%
 0.5%  2,5%  4,5%  6,5% 8,5% 10,5% 12,5%   14,5%   16,5%    18,5%    20,5%
 2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0% 12,0% 14,0%   16,0%   18,0%    20,0%   22,0%
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Waardeontwikkeling woningen

Prijsindex bestaande koopwoningen (CBS)
Prijsindex bestaande koopwoningen EGW (CBS)
Prijsindex bestaande koopwoningen APP (CBS)
Transactie-prijs per m3 gbo - alle woningen (NVM)
Ontwikkeling marktwaarde huurwoningen (Pararius/Stadkwadraat)
Woningprijsindex WOX (bron: Calcasa)
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De Parametervisie - update september 2017 

Stadkwadraat geeft periodiek inzicht in prijs- en renteontwikke-
lingen in de vastgoedmarkt op grond van diverse bronnen. 
In onze Parametervisie worden deze gespiegeld aan de 
prijs- en marktontwikkelingen die wij zien in de langlopende 
gebiedsontwikkelingen waarbij wij betrokken zijn. Met onze 
jaarlijkse parametervisie willen wij bijdragen aan transparantie 
en onderbouwing voor het gebruik en het bepalen van deze 
parameters. De prijsindices zijn immers een van de bepalende 
factoren voor meerjarige gebieds- en vastgoedontwikkelingen. 
Een goede onderbouwing en inschatting van de ontwikkeling 
van rente, stichtingskosten en opbrengstwaardering is van 
groot belang en wordt ook gevraagd vanuit toezichthouders.

Aan het begin van het jaar geven wij een uitgebreide toe-
lichting en terugblik op de prijsontwikkelingen en rentont-
wikkelingen ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast ge-
ven wij een advies ten aanzien van de door ons verwachte 
prijsontwikkeling in het komende boekjaar (zie Parametervi-
sie januari 2017). Dit jaar geven wij voor het eerst ook deze 
halfjaarlijkse update op onze parametervisie. De update 
geeft een actueel beeld van de prijsontwikkeling in 2017 
en stelt waar nodig onze prognose voor 2017 bij. Voor een 
uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de parametervisie 
van begin 2017; de update focust zicht op de ontwikkeling 
in 2017 en de bijstelling van de prognose. De parametervisie 
presenteert het landelijk gemiddelde, uiteraard bestaan er 
grote verschillen tussen regio’s en dient dit bij de interpreta-
tie van de cijfers dit altijd in acht te worden genomen. Vanaf 
dit jaar kunnen wij ook een regio-specifieke factsheet voor 
u opstellen, hierover binnenkort meer informatie op onze 
website.

Ontwikkelingen vastgoedmarkt 2017 (samengevat)
In de eerste helft van 2017 zijn de prijzen van woningen en 
het aantal verkopen fors zijn gestegen. De achterliggende 
oorzaken zijn onveranderd. De groei van economie, de lage 
rente en de toenemende krapte in met name in stedelijke 
gebieden zorgen voor een prijsstijging die boven de prog-
noses van begin dit jaar liggen. Financiële instellingen als 
de Rabobank en ABN-AMRO hebben beide hun voorspel-
lingen voor 2017 en 2018 ten aanzien van de verkoopprijzen 
van woningen dan ook naar boven bijgesteld. Het aanbod 
van koopwoningen is in de eerste helft van 2017 door een 
recordaantal verkopen sterk gedaald. De Rabobank1 ver-
wacht dat het aantal transacties in de tweede helft van 2017,

mede door het gebrek aan aanbod, echter zal dalen ten op-
zichte van de tweede helft van 2016.  

De huren van woningen stijgen fors, op goede locaties in 
grote steden stijgt de marktwaarde hierdoor boven het ni-
veau van verkoopwaarden. Bij bedrijfsmatig vastgoed zijn 
de huurstijgingen minder groot. Naast stijgende huren is 
sprake van een daling van bruto aanvangsrendementen. 
Achtergrond hiervan is de ruime beschikbaarheid van geld 
en de lage kapitaalmarktrente, waardoor beleggen in vast-
goed als interessant alternatief wordt gezien. Beleggers zijn 
op dit moment bereid genoegen te nemen met lagere bruto 
aanvangsrendementen. Het aanbod kantoren en bedrijfs-
ruimten is net als het woningaanbod afgenomen ten opzich-
te van 2016, met name de opname van bedrijfsruimte is fors 
gestegen ten opzichte van medio 2016 2.  

De bouwkostenstijging lijkt op grond van eerste twee kwar-
talen uitgaande van de aanbestedingsindex iets af te vlak-
ken. Dit geldt zowel voor de bouwkosten van vastgoed als 
voor de bouwkosten van grond-, weg- en waterbouw. Op 
macro-economische niveau is sprake van een lichte stijging 
van de rente ten opzichte van eind 2016. De economische 
groei ligt iets boven het niveau van de prognoses eind 2016. 

Mutaties in de prognoses
De belangrijkste wijziging ten opzichte van onze prognose 
in onze parametervisie van begin 2017 zit in de prijsontwik-
keling van woningen. Op grond van de verschillende bron-
nen ligt deze in de eerste helft van 2017 tussen 5,9% en 
8,6% (zie tabel). 

Het grote verschil in prijsontwikkeling tussen grondgebon-
den woningen en appartementen blijft onveranderd ten op-
zichte van het begin van het jaar. Op grond van de actuele 
prijsontwikkeling stellen wij de prognose naar boven bij. In 
de parametervisie van begin 2017 gingen wij uit van een 
bandbreedte voor verkoopwaarprijsstijging tussen 2,0% en 
5,0% voor nieuwbouwkoopwoningen. Op grond van de ac-
tuele cijfers stellen wij deze bij naar een bandbreedte tus-
sen 3,0% en 6,0% en gaan wij uit van een gemiddeld advies 
voor nieuwbouw rond de 4,5% (landelijk gemiddelde). Net 
als in eerdere parametervisies gaan wij voor nieuwbouw uit 
van een iets gematigdere prijsontwikkeling dan in de be-
staande bouw.

De huurprijzen van vrijesectorhuurwoningen laten een ver-
gelijkbare stijging zien als de verkoopprijzen van woningen. 
Daarnaast blijven de bruto aanvangsrendementen gunstig 
(laag). De waardestijging van nieuwbouwhuurwoningen 
wordt vergelijkbaar ingeschat als koopwoningen. In grote 
steden en op goede locaties kan de prijsontwikkeling van 
de marktwaarde zelfs boven het niveau van koopwoningen 
liggen. 

De werkelijke bouwkostenstijging van vastgoed en de 
grond-, weg-, en waterbouw in de eerste helft van 2017 ligt 
in lijn met onze prognose van begin 2017. De grondprijs-
matrix, die op de factsheet wordt weergeven, is dan ook 
alleen bijgesteld op basis van onze actuele prognose van 
de prijsontwikkeling van koopwoningen. De groene cellen 
geven inzicht in het ‘logische’ verband tussen verkoopprijs-
ontwikkeling en bouwkostenontwikkeling. De matrix is ge-
baseerd op een referentiewoning met een verkoopwaarde 
van € 200.000,- (VON) en circa € 150.000,- aan stichtings-
kosten (zie ook Parametervisie januari 2017). Uitgaande van 
het landelijk gemiddelde leidt dit voor de referentiewoning 
tot een residuele grondprijsstijging tussen 4,5% en 6,5% 
voor 2017. Deze bandbreedte geldt voor alle plekken waar 
sprake is van een zekere vorm van marktwerking (voldoen-
de vraag en aanbod om te spreken over het functioneren 
van de vastgoedmarkt). De landelijk gemiddelde grond-
prijsstijging woningen schatten wij nu in op 5,5% voor 2017. 
In de Randstad en de grote steden zal deze stijging aan de 
bovenkant van de bandbreedte liggen. In de meer perifere 
delen van Nederland en regio’s met een zwakkere econo-
mische ontwikkeling zal de stijging lager zijn en wellicht nog 
onder het niveau van de gemiddelde bandbreedte liggen. 

De rente is licht gestegen ten opzichte van eind 2016, maar 
de stijging is beperkt. Vooralsnog handhaaft de Europese 
Centrale Bank het steunprogramma en het lage renteniveau 
tot het einde van dit jaar. In oktober komt de bank met de 
details hoe het steunprogramma afgebouwd gaat worden. 
De economische groei ligt hoger dan de inschattingen van 
het CPB van begin 2017. Zowel de rente als inflatie zijn bij-
gesteld op de actuele situatie.

1 Rabobank, Kwartaalbericht Woningmarkt, 16 augustus 2017
2 Cushman & Wakefield, Nederland compleet, kantoren- en 
  bedrijfsruimtemarkt, medio 2017

  Alle woningtypen   tussen    hoek   tweekap    vrijst.     app.Verkoopprijsontwikkeling

NVM (voortschr. transactiepr/m² gbo)

Calcasa WOX

PBK CBS/Kadaster

Woningmarktcijfers.nl

 4,7% 5,9%  6,7% 5,0% 5,8%  5,2%  7,5%

 6,2% 8,6%          8,3%                    7,3%            11,0%

 6,0% 7,7%           7,2%                          10,4%

 5,9% 6,1%  4,8% 6,1% 4,1%  5,4%  5,7%

NL 2016   NL 2017*               NL 2017*  NL 2017*   NL 2017*   NL 2017*  NL 2017*

* gebaseerd op prijsontwikkeling 2017-Q2 t.o.v. 2016-Q2



Utrechtseweg 331 
3731 GA De Bilt  
030 600 10 10  
info@stad2.nl
www.stad2.nl

DISCLAIMER: Deze notitie is opgesteld door Stadkwadraat B.V. 
gevestigd te De Bilt. De informatie in deze notitie is gebaseerd op 
bronnen die wij vertrouwelijk en/of bewezen achten. De notitie is 
met zorg opgesteld als een informatieve handreiking. Aan deze 
notitie kunnen geen rechten worden ontleend. Gezien de beknopte 
aard van de notitie en de volatiliteit van de beschreven parameters 
is het noodzakelijk om deze per regio nader te specifiëren. Indien 
u besluit om uitsluitend op basis van deze notitie een actualisatie 
uit te voeren, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Om te 
voorkomen dat er ten aanzien van de verantwoordelijkheid enige 
verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Stadkwadraat 
B.V. niet aansprakelijk is voor financiële schade die voortvloeit uit 
uw beslissingen. 


